
حل العدد الماضيإعداد / فايز بشرالكلمات المتقاطعة

افقياً :
١- اختصار لكلمة (الشرطة الجنائية الدولية) ،وهي اكبر 
منظمة شرطة دولية انشئت في عام ١٩٢٣م مكونة من قوات 
الشرطة لـ ١٩٠ دولة ،مقرها الرئيسي في مدينة ليون بفرنسا 
وللمنظمة ارع لغات رسمية هي (العربية، االنجليزية ،الفرنسية 

،االسبانية) – احد االبوين (م).

٢- القاعدة – اعطى ”باليد“.
٣- الهواء العليل – للتمني.

٤- تراب (م) – االهوج ،الذي ال يصيب اذا رمى.
٥- يعيده ”الشيء“ – حرفان متشابهان – جمع (بحر).

٦- فترة راحة للبدن والعقل ،تغيب خاللها االرادة والوعي 
جزئياً أو كلياً ،وتتوقف فيها جزئياً الوظائف البدنية (م) – القذف.

٧- بيان يذاع في رسالة ونحوها – بحر.
٨- السور – ثلثي ”عوض“.

٩- طري – السقيم ،العليل.
١٠- يبس (م) – مثنى ”غاب“ – غروب.

١١- من الحيوانات – المداد.
١٢- انبياء – بلد آسيوي – مثيل.

عمودياً :
١- موجع – من القوارض.

٢- للنفي – جمع ”مرج“ – يقعد.
٣- بلد عربي – حرف نصب – جميع.

٤- حاز ”على“ – من اوجه القمر – حقد.
٥- تشرعا – االسباب (مبعثرة).

٦- كاتبه ”فعل“ – تجدها في ”البيب“.
٧- مفرد ”بسائط“ – عاتبا.

٨- اسم موصول  لغير العاقل – أمل (م).
٩- حرف نصب – اوصل الخبر ”فعل“ الرداء (م).

١٠- مديرية بمحافظة حضرموت – بيان.
١١- ٢٤ ساعة (م) – لمعان خفيف – ولد.

١٢- التفضيل واالحترام – الجواب.

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢
املوبرتنالا١
لوانساسالا٢
تيلميسنلاا٣
كشااطلارمل٤
روحبهـهـهـدري٥
يمرلاالنوم٦
ميغالبلاج٧
ضوجايسلاا٨
اضيرملانيل٩

لاوزاباغجف١٠
ربحلابلكلا١١
دنامروبلسر١٢

االثنين : 22 / 4 / 2013م 19
 الموافق :10 / جماد ثاني / 1434هـ 

العدد: (1658)

االتحاد الرياضي لنصرة القدس وفلسطين .. يدعو لكسر حصار غزة بوفد رياضي يمني
التقى وكيل أول وزارة الشباب والرياضة األخ عبداهللا  

هادي بهيان يوم أمس بمكتبه بصنعاء باألخ نائب رئيس 
االتحاد الرياضي لنصرة القدس وفلسطين السيد حسن علي نصر.. 
وفي اللقاء رحب بهيان بالضيوف في بلدهم الثاني اليمن.. مؤكداً 
أن فلسطين وعاصمتها القدس في قلب كل يمني وأن القضية 
الفلسطينية تتصدر اهتمام القيادة السياسية والشعب اليمني عامة.
وكان السيد حسن علي نصر قد قدم شرحاً مفصالً عن االتحاد 

الرياضي لنصرة القدس وفلسطين.. والذي انطلقت فكرته من 
اسطنبول ومقره الحالي العاصمة المصرية القاهرة .. واالتحاد 
موجه أساساً للمسلمين ولغير المسلمين وضد تهويد القدس.. 
واالتحاد ينظم العديد من البرامج والدورات وتنظيم الفعاليات 
الرياضية وغيرها .. موضحاً  أنهم من أجل ذلك هم اليوم هنا في 
اليمن لمناشدة اليمنيين المعروف عنهم بمناصرة القضايا العربية 
والقومية وباألخص القضية الفلسطينية .. وطالب السيد حسن من 

وزارة الشباب والرياضة اليمنية أن يكون له دور بتبني كسر الحصار 
المفروض على غزة من خالل زيارة وفد رسمي رياضي لغزة.

وهو األمر الذي أثنى عليه وكيل أول وزارة الشباب والرياضة، واعداً 
أن يأخذ األمر الكثير من االهتمام .. على أن يعرض األمر على معالي 
وزير الشباب والرياضة.. والذي قال انه بالتأكيد سيرحب بذلك.. 
وسيتم مخاطبة الجهات ذات العالقة .. وسيتم الرد  رسميا بذلك..

متمنياً ان يكون في مقدمة الصفوف ..

إشـــراف:
يحيى الضلعي

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢
ايمسجلانيسح١
لاليللاخلا٢
ملقلاسنوتت٣
دحلرايبلام٤
امدهـملاالا٥
دادونوءيسل٦
مامتهـالداع٧
متابنمولر٨
يسعلويناعا٩

تيلعساورمق١٠
اابلالساري١١
دنهـيمسبء١٢

«الميثاق»- متابعات 
 سجلت الجولة الثالثة عشرة واألخيرة من رحلة ذهاب 
دوري الدرجة األولى أربعة تعادالت مقابل ثالثة انتصارات، ومع ذلك 
فقد كانت الحصيلة التهديفية جيدة إذ سجل «١٦» هدفاً في ست 
مباريات مع انتهاء المباراة السابعة بنتيجة سلبية.. المحطة األخيرة 
من المشهد األول «الذهاب» من دورينا شهدت تغييراً طفيفاً على 
صعيد جدول ترتيب الفرق أبرزه تمثل في الصعود المستحق لفريق 
اليرموك من صنعاء إلى المركز الثاني خلف المتصدر وبطل الذهاب 
شعب حضرموت الذي تربع على القمة بكل روعة واقتدار منذ 
األسبوع الرابع، فأنهى الشعب الذهاب في الصدارة برصيد «٢٦» 
نقطة، يليه الحصان األسود لرحلة الذهاب اليرموك العائد من دوري 
المظاليم هذا الموسم للعب مجدداً مع الكبار.. اليرامكة تمكنوا 
من االستقرار في المركز الثاني بـ «٢٣» نقطة، علماً بأنه يتبقى 
ليرموك الروضة مباراة مؤجلة من األسبوع الحادي عشر سيخوضها 
أمام الشعب في إب خالل األيام المقبلة.  وقد جرت سبع مباريات 
في األسبوع الـ «١٣» واألخير من رحلة الدور األول لدورينا الكروي 
«المتأخر جداً» للموسم الحالي ٢٠١٣/٢٠١٢م خالل يومي االثنين 
والثالثاء الماضيين «١٥و ١٦» أبريل الجاري.. علماً بأن مواعيد 
لقاءات الجولة كان مقرراً أن تقام أيام «١٢،١٣،١٤،١٥،١٦» إالّ أن 
لجنة المسابقات أجرت تعديالً طفيفاً على المواعيد بحسب رؤيتها.

النونو.. صدارة وإصابة
على الرغم من أن المخضرم علي النونو مهاجم أهلي صنعاء 
والمنتخب الوطني األول ظل صائماً عن التهديف طوال الجوالت 
الخمس األولى، إالّ أن الهداف يبقى هدافاً، فقد استعاد النونو حاسة 
التهديف بسرعة، فبدأ ممارسة هوايته في هز الشباك من األسبوع 
السابع وواصل تلك الهواية التي تفجرت كثيراً في المباراة التي 

جمعت 
ـــي  ـــل أه

ء  وضيفه االتحاد صنعا
من إب عندما تمكن القناص 
علي النونو من زيــارة مرمى 
ــادي فــي أربــع  ــح الفريق االت
مناسبات ليكون أول العب هذا 
الموسم يحرز «٤» أهداف في 

مباراة واحدة «سوبر هاتريك» 
فوصل الرصيد إلى «٨» أهداف 

تربع بها الهداف الكبير علي النونو 
قمة صــدارة هدافي دورينا حتى ما 

قبل انتهاء الدور األول - فعلياً - وإلى أن 
تقام باقي المباريات المؤجلة فإن النونو 

سيبقى متقدماً في صدارة المتنافسين على 
لقب الهداف حتى إشعار آخر..! النجم والهداف 

المخضرم علي النونو تعرض إلصابة قد تكون 
خطيرة، لحقت به خالل الدقائق األولى من مباراة 

فريقه األهلي مع ضيفه الصقر، إذ تعرض إلصابة 
أجبرته على الخروج بعد «١٥» دقيقة على بدايتها لتلقي 

العالج وعرف فيما بعد أنها بحاجة إلى تشخيص طبي دقيق 
ليتقرر على ضوئه مدى خطورتها أو عدم خطورتها، وبالتالي 

سيظل الوضع غير مطمئن بالنسبة لألهالوية جميعاً والجهاز 
الفني - تحديداً - خشية أن تكون اإلصابة خطيرة وربما تؤدي إلى 
ابتعاد قائد وهداف الفريق األهالوي، في وقت هو في أمس الحاجة 
لجهوده في الفترة القادمة، خصوصاً مع دخول األهلي في الجوالت 

األخيرة في دائرة المنافسة بقوة..

زار عدن والتقى العيسي وافتتح مسجد المنتخب الكويتي 

الفهد: سعداء بالعودة الى عدن التي اسعدتنا بالبطولة وكرم الضيافة
خاص 

قام الشيخ الدكتور طالل الحمد الفهد رئيس 
االتحاد الكويتي لكرة القدم امس االحد بزيارة رسمية 
الى محافظة عدن قام حضر خاللها حفل افتتاح مسجد 
المنتخب الكويتي بطل خليجي ٢٠ في منقطة 
كابوتا بمديرية المنصورة الــذي تم تعميره 
بمبلغ ٥٦ الف دينار كويتي مناصفة بين العبي 
واداريي المنتخب الكويتي االول لكرة القدم 
بطل خليجي ٢٠ التي اقيمت بعدن وابين 
اواخر ٢٠١٠م، وشركة االمتياز التي 
ساهمت بالنصف االخر واوكلت الى 

بيت الزكاة وجميعة الحكمية 
اليماينة امر االشراف على 
الــذي يحمل  المسجد 
ـــرى جميلة  اســـم ذك

للكرة الكويتية.
وقد التقى الشيخ 
طالل الفهد باخيه 
ــد  ــم الـــشـــيـــخ اح
بحثا  و لعيسي  ا
ــش  ــام ـــى ه عـــل
الــزيــارة العالقة 
ـــة  ـــاضـــي ـــري ال
ين  لبلد ا بــيــن 

ــجــدات  ومــســت
ت  با نتخا ال لتحضير  ا
ــــة االتــــحــــاد  ــــاس رئ
االسيوي لكرة القدم 
تنفيذية  وعــضــويــة 
الفيفا مؤكدين اهمية 
التنسيق لمافيه مصلحة 
الكرة االسيوية والعربية 
منها على وجه التحديد.وفي كلمته التي القاها في الحفل 
الذي اقامته الجمعية بمناسبة الزيارة وافتتاح المسجد 
عبر الشيخ احمد صالح العيسي رئيس االتحاد اليمني 

لكرة القدم عن ترحيبه 
بالضيوف من دولة الكويت في بلدهم الثاني 
اليمن، شاكرا لهم لفتتهم الطيبة في تبني 

مسجد  بناء 
اسم  يحمل 
الــمــنــتــخــب 
الــكــويــتــي 
خليجي  بطل 
ــدادا  ــت ٢٠ ام
ــــــادي  ــــــألي ل
البيضاء التي يقدمها 
الشعب الكويتي للشعب اليمني في اكثر من مجال على 

المستوى التعليمي والصحي والديني.
من جانبه القى الشيخ طالل الفهد االحمد الصباح 
رئيس االتحاد الكويتي لكرة القدم كلمة عبر في 
مستهلها عن سعادته بالعودة الى عدن والى نفس 
الضاحية «المنصورة» القريبة من ملعب ٢٢مايو الذي 
شهد تتويج االزرق بالكاس العاشرة له في سلسلة 
انجازاته ببطولة كاس الخليج. وجدد الفهد شكره لعدن 
التي منحت السعادة للكويبت بحصول االزرق على 
لقبه العاشر من مالعبها وبتشجيع وموازرة كبيرة من 
جمهورها الرائع، في بطولة خليجي ٢٠ التي نال فيها 

منتخب الكويت كل الرعاية واالهتمام من الشعب اليمني 
وكانت عدن وجه خير اسعد الكويتيين كلهم بالتتويج 
الكبير.  وكشف الفهد عن ان فكرة بناء المسجد كانت من 
قبل العبي المنتخب الكويتي وادارييه الذي تبرعوا بجزء 
من من جائزتهم النقدية لبناء مسجد في عدن واعمال 
خيرية اخرى في الصومال الشقيق، الفتا الى ان هناك 
مشاريع من هذا النوع سيتم الحديث عنها الحقا. ووجه 
الفهد كل الشكر لبيت الزكاة الكويتي وشركة االمتياز 
التي تحملت نصف صفقات المسجد، وجمعية الحكمة 
اليمانية الخيرية التي اشرفت على انجاز المسجد وباقي 
المشاريع التي تمول من بيت الزكاة الكويتي في اليمن. 
وفي نهاية الحفل تم تبادل التكريم حيث كرمة جمعية 
الحكمة اليمانية الخيرية كل من االتحادين اليمني 
والكويتي لكرة القدم والشيخين احمد صالح العيسي 
وطالل الفهد وبيت الزكاة الكويتي وشركة االمتياز، في 
حين كرم بيت الزكاة االتحادين الكرويين واعضاء جمعية 
الحكمة وشركة االمتياز، كما كرم االتحاد الكويتي االتحاد 
اليمني لكرة القدم ومحافظة عدن، وجمعية الحكمة وبيت 

الزكاة وشركة االمتياز.

نظمها اتحاد اللعبة على كأس السفير الكوري

األكوع يكرم أبطال بطولة منتخبات التايكواندو 

ــــــرم األســـتـــاذ   ك
محمد  حمن  لر ا عبد
ــس اللجنة  ــي األكـــــوع- رئ
األولــمــبــيــة الــوطــنــيــة- يوم 
أمس، ابطال بطولة الجمهورية 
للتايكواندو  الحادية عشرة 
على  ت  فظا لمحا ا ت  لمنتخبا
كأس السفير الكوري التي نظمها 
االتحاد العام للعبة بالتعاون مع 
سفارة كوريا الجنوبية بصنعاء 
خــالل الفترة (١٩- ٢١) أبريل 
الجاري على صالة الرواد بالنادي 

األهلي بصنعاء.
البطولة أقيمت برعاية معالي 
وزير الشباب والرياضة معمر مطهر 
اإلرياني تحت شعار (معاً من أجل 
إنجاح الحوار الوطني) وشارك فيها 
نحو (٥٢) العباً مثلوا (١٣) محافظة 

هي ( أمانة العاصمة ، عدن ، الحديدة 
، صنعاء ، حضرموت الساحل ، حضرموت 

الوادي 
، تعز  ، إب  ، ذمــــار 
، الضالع ، أبين ، عمران). وقد أقميت 
منافسات البطولة في أربعة أوزان هي: 

(٥٤ ، ٥٨ ، ٦٣ ، ٦٨كجم)، 
حيث أسفرت النتائج النهائية 
عــن فــوز منتخب محافظة 
أمانة العاصمة بمجموع ٢٣ 
نقطة، فيما احتل المركز 
الثاني منتخب محافظة إب 
٢١ نقطة، وجاء  برصيد 
في المركز الثالث منتخب 
محافظة الحديدة بعشرين 
نقطة، ومنتخب محافظة 
ذمار رابعاً بمجموع ١٥ 
نقطة، ومنتخب محافظة 
ــوت الــســاحــل  ــرم ــض ح

خامساً بعشر نقاط.
حفل  تخلل  وقـــد 
ـــخـــتـــام تــقــديــم  ال
عروض قتالية متميزة في فنون لعبة 
التايكواندو قدمها فريق العروض 
بقيادة الكابتن عبدالمجيد يحيى كندش 

نالت استحسان الحاضرين.

البخيتي: البطولة حققت أهدافها
 

مدير بطولة الجمهورية الحادية عشرة للتايكواندو 
لمنتخبات المحافظات على كأس السفير الكوري يحيى 
علي البخيتي، أكد أن البطولة حققت أهدافها بعد 

أن عانقت النجاح والتميز إعداداً وتنظيماً.
وأشار البخيتي إلى أن البطولة شهدت 
مــن جميع  تقديم مستوى فني رفيع 
الالعبين المشاركين الذين مثلوا مختلف 
منتخبات المحافظات المشاركة في هذه 
التظاهرة الرياضية للعبة التايكواندو..

مشيداً بكل من ساهم في إنجاح هذا 
الحدث المهم الذي يعد احد ابرز انشطة 
االتحاد العام لهذا الموسم.. منوهاً أن 
االيام القادمة ستشهد تنظيم العديد 
آفاق رحبة ومتطورة. في بالدنا والوصول بها إلى توسيع قاعدة لعبة التايكواندو من البطوالت التي ستسهم في 

علي البخيتي، أكد أن البطولة حققت أهدافها بعد 

اليوم ..انطالق البطولة الخامسة للسباحة المائية بتعز

يقام على كأس اسماك الغويزي .. 

دوري مالي ينطلق في بداية مايو  

خاص  
تنطلق صباح اليوم وعلى مسبح نادي تعز السياحي 
البطولة الخامسة للسباحة المائية لجامعات ومدارس المحافظة 
وبمشاركة خمس مديريات و٢٢ مدرسة وجامعة حكومية واهلية 
.وفي تصريح خاص لالخ عبدالرقيب الغريبي رئيس فرع االتحاد 
العام للسباحة اوضح بأن البطولة هذا العام ستمتاز عن غيرها 
بكونها لقيت الدعم والرعاية من قبل قيادة المحافظة وكذا 
مكتب الشباب والرياضة مشيرا في السياق الى ان الزخم الكبير 

من اجل المشاركة يعكس النجاح الذي حققته هذه المسابقة في 
االعوام الماضية وهي تمثل متنفسا لسباحو المحافظة لجميع 
الفئات العمرية على اعتبار ان هذا التجمع مفتوحا ويشمل كافة 
انواع واشكال االلعاب المائية  االمر الذي يجعل منه حدثا يترقبة 

الجميع في الحالمة..
متمنيا في الختام التوفيق للسباحين المتنافسين ودعاهم الى 
ضرورة االلتزام بالقواعد والضوابط التي من شأنها ان تسهم في 

انجاح هذا التجمع الرياضي المائي في الحالمة تعز.

يــنــظــم مــعــهــد مــالــي  
ــدن خـــالل األيـــام  ــع ب
القادمة وتحديداً مع بداية شهر 
مايو القادم ، دوري كرة القدم 
لمديريات المحافظةعلى كأس 
اســمــاك الــغــويــزي فــي نسخته 
ــذي ينظم في إطار  الثانية وال
تفاعل قيادة المعهد مع أنشطة 
المحافظة والرغبة في  شباب 
ــراغ ماديهم من  إيجاد سبل إف
طاقات رياضة في واحة مجملة 
بالترتيب واإلشراف من قبل لجنة 
شكلت من قبل بعض الشخصيات 

الرياضة .
األخ مـــازن لــقــمــان المدير 
التنفيذي للمعهد قال ان الجميع 
ــرص على  ــان فــي مساحة ح ك
التفاعل واخراج البطولة إلى النور 

تلتصق  لرؤية  وفقا 
بــأهــداف المعهد 

ـــذي كـــان قد  ال
ــرز النسخة  اف
ـــى التي  األول
حــمــلــت بين 
ظفريها النجاح 
ـــادة  ـــه ـــش وب

الـــقـــيـــادات 
الــريــاضــيــة 

في المحافظة 
.

ــي  وقـــــــــال ف
ــح خــــاص :  ــري ــص ت

الــريــاضــة كــانــت وال 
زالت وستبقى جامعه 

ــع تــحــت  ــي ــجــم ــل ل
دون  مظلتها 

ي  إ

ــات وقـــد عــرفــت عــلــى مر  ــزع ن
العصور وفــي كل بقاع العالم 
بأنها تحمل رسالة سامية تضع 
كل اإلطراف تحت عنوان موحد 
يكون يمر بهم إلى مسار جديد 
من الترابط األخــوي والعالقات 
التي تكون مساحة  اإلنسانية 
ذات داللة لخدمة هوالء الشباب 
وبالتالي خدمة مجتمعاتهم التي 
تحتاج دائما إلى قدراتهم ، إضافة 
إلى أنها موعد مهم للتنافس بين 
المبدعين عبر كرة القدم اللعبة 
التي يعشقهاالشباب ويتابعها 
الكثيرين .وأضــاف : اليوم نحن 
نرتبط بهوالء الشباب عبر هذه 
البطولة برغبة وأهــداف تنصب 
فــي الــمــســار األول باستقالل 
أوقاتهم باالستفادة بعيدا عن 
ـــاذ في  كـــل مـــا هـــو ش
لتجنب  و لمجتمع  ا
الــوقــوع في كثير 
من األضرار التي 
يكون مصدرها 
ــرى ،  مــواقــع أخ
لهذا كنى وال 
زلنا حريصين 
ء  لبقا ا عــلــى 
ــــرب  ــــق ــــال ب
مـــن الــشــبــاب 
ــم  ــه ــت ــط ــش وأن
وستكون  هناك 
ــد أخـــرى  ــي ــواع م
من المنافسات 
الــريــاضــيــة 
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ـــاذ في  كـــل مـــا هـــو ش
لتجنب  و لمجتمع  ا
الــوقــوع في كثير 
من األضرار التي 
الــوقــوع في كثير 
من األضرار التي 
الــوقــوع في كثير 

يكون مصدرها 
ــرى ،  مــواقــع أخ
لهذا كنى وال 
زلنا حريصين 
ء  لبقا ا عــلــى 
ــــرب  ــــق ــــال ب
مـــن الــشــبــاب 
ــم  ــه ــت ــط ــش وأن
وستكون  هناك 
ــد أخـــرى  ــي ــواع م
من المنافسات 
الــريــاضــيــة 

المحطة األخيرة من ذهاب الدوري العام لكرة القدم..

 شعب حضرموت يعتلي الصدارة.. والنونو الهداف !! 

استقالة الماس تؤكد سؤ األوضاع 

الحزبية تقترب من إنهاء ماتبقى 
في مفاصل العميد 

خالد هيثم 

مازال تالل عدن وعميد أندية الوطن  
، يئن مما أصابه في سنوات طويلة 
نتيجة أوضاع مأساوية فرضها عليه الجاثمين 
الكيان  لهذا  المطلق  يــدعــون حبهم  ممن 
ومساعي السياسيين إبقاءه تحت أنظارهم 
إلغراض عدة تتعلق بمصالح شخصية ضيقة 
كان فيها أسماء بعينها تبقى لسنوات ماسكة 
بمواقع القرار بدعم بعض كبار صناع القرار 

الكوري وشيوخ المجالس .
التالل اليوم يعاني ويعيش أوضــاع صعبة 
يــحــاول هــوالء تجاهلها 
ــم األول  ــه ــــادام ال م
واألخير مصلحتهم 
ما يجنوه من بين 
ــيــس هــذا  كــوال
النادي العريق 
ــر ،  ــي ــب ــك وال
ـــي  ـــف ـــك وي
نــشــيــر  ن  ا
إلـــى قــاعــة 
النادي التي 
ها  جر يستأ
« رئــيــس 
ــة  ــن ــج ــل ال
 « قتة لمؤ ا
ـــل  ـــي ـــم ج
ثابت الذي 

يحاول إطالق العنان لنفسه للنيل من أسماء 
بعينها من هامات التالل ونجومه متهما إياها 
بالسعي لعرقلة مسيرة التالل ، فيما الشواهد 
تتكلم عن عجز صريح وواضح بسبب االنتماءات 
الحزبية التي يمثل فيها هو حزب معين كان وراء 
قدومه إلى حيث يتواجد بدعم البرلماني التاللي 
الذي يحاول بكل السبل إبقاء التالل هوية خاصة 
وفقا ألجندة حزبية واضحة قد شهد عليها الكثير 
في منعطفات متعددة كان الجميع يشهدها ويقر 

بها .
العميد الذي كتب التاريخ على مر السنوات ، 
لم يجد سكة تحسين أوضاعه الن من يحكمون 
السيطرة على مفاصله يلهثون وراء مالهم دون 
التفات لما يحتاجه هذا النادي والكيان الذي لم 
يجد ضالته بقى حبيس جدارن الجشع والتمصلح 
والرغبة الشيطانية  في نيل المزيد من اُناس قد 
عرفوا بمسمياتهم وأقنعتهم مهما حاوال تزييف 
شيئا فيها .. التالل ولجنته المؤقتة التي رمت 
من بين عباءة حزبية كان فيها محافظ عدن 
يتجلى بقرار مفاجئ قبل شهور ، يعجز اليوم عن 
وضع حزمة من القرارات التي قد تعيد له أولى 
خطى التوازن المفقود الذي ينهار من وقت إلى 
آخر بفعل تصرفات زمرة محسوبة على التالل 
وهي منسوبة للشيخ والحزبية وبعض من 
يسيرون على تلك الشاكلة ، لهذا كان الكابتن 
ابوبكر الماس « اسطورة التالل» ينهي ارتباطه 
بهذه اللجنة عبر استقالة صريحة قبل يومين ، 
أشار فيها إلى عجز اللجنة على البدء في خطوات 
استعادة وضعه من بوابة انتخابات شرعية عبر 
جمعية عمومية شاملة وكاملة البناءه ، وهذا 

وحده يكشف الحال في أروقة 
النادي العريق الذي سيكون قادمة معتم 
بعدما وضعه الحزبيون تحت أنظارهم 
لتفيذ أجندة ذات عالقة برغبات 
السياسة التي أفسدت كل 
شــي جميل فــي الرياضة 

وأطاحت بأخالقها .


